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Sted: Sundby Væksthus, Løvstikkevej 69, 2300 Kbh S 

Mødedeltagere: Rune Dybvad, Anne Mette Omø Carlsen, Janne 

Sander, Sven Knudsen, Troels Gamst, Steen 

Stavngaard, Margit Koltze, Tine Heerup og Elin 

Johansson, samt fra sekretariatet Mia Bjørnø og 

Lykke Dahl Lauridsen. 

Oplægsholder Mette Thorsgaard Erhardsen, leder af 

Captum. 

  

  

Referat 

 

1. Godkendelse af dagordenen 

Dagordenen er godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat. 

Referatet er godkendt. 

Der var en drøftelse af referaternes format, hvor det blev besluttet at 

Sekretariatet fremadrettet vil søge at nedtone person benævnelser 

generelt, dog uden at miste detaljegrad. 

 

3. Siden sidst 

Rådet er tilfredse med dette nye dagsordenspunkt. 

Der fremsættes et ønske om, at høringssvar beskrives i større 

detaljegrad. 

Afslaget på frikommuneforslaget om billige boliger blev knyttet an 

som en ekstra bemærkning til punktet. 

 

4. Tema: Beskæftigelse 

Oplæg v/ Mette Thorsgaard Erhardsen, leder af Captum, under CSBB. 

Der blev løbende under oplægget fremsat spørgsmål af 

rådsmedlemmerne. 

Mette Thorsgaard Erhardsen præsenterede Captum, deres beskyttede 

beskæftigelse og aktivitetstilbud. Stedet er stadig under udvikling og 

en forholdsvis ny konstruktion i sin nuværende form. 

Captum har beskæftigelsestilbud til ca. 400 borgere med både fysisk 

og psykisk varig funktionsnedsættelse. 

Der er generelt fokus på mest mulig beskæftigelse og øget mulighed 

for at have beskæftigelse som er meningsfuld og der bidrages mest 

muligt til samfundet. 

Tidligere har bolig og beskæftigelse været to meget forskellige 

verdener, uden den store forståelse imellem. De er nu mere 
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sammenkørte, dog uden at være helhedstilbud. Beskæftigelsesområdet 

har kunnet lære af boligområdet og omvendt. 

Der tilbydes en bred vifte af tilbud, da det er meget forskelligt, hvor 

f.eks. cafe arbejdet for den ene borger er meningsfuldt, er andre 

aktivitetstilbud mere passende for andre borgere. Captum har fokus på 

forsat udvikling af den enkelte borger. 

 

Captum har opstartet et afklaringsforløb i samarbejde med 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor man har udarbejdet 

fælles forløb, der videre skal bygges mentorforløb på. Ræsonnement 

og erfaring har været, at afklaring i samarbejde med 

Socialforvaltningen er lettere for og på borgeren. 

Ikke alle borgere kommer i fleksjob efter endt afklaring. Disse 

personer modtager i mellemtiden kontanthjælp. Jobafklaring foregår 

fra 20 års alderen, når de unge typisk er færdige med STU/UiU forløb, 

og op til 40 års alderen.    

Borgere som har en pension, og som derved er en del af beskyttet 

beskæftigelse og aktivitetstilbud er fra 18 og opefter. 

Captum har ikke på nuværende tidspunkt kontakt med virksomheder, 

med henblik på fleksjobs m.m., men det er et fokusområde under 

udvikling. 

 

I Borgercenter Handicap har man for nylig ansat to jobkonsulenter til 

at lave det opsøgende arbejde, opretholde og sikre opfølgning. 

For nogle borgere kan det være vigtigt fortsat at have tilknytning til 

Captum, når de kommer i beskæftigelse andetsteds. Man ser derfor på 

at udarbejde nogle 50/50 løsninger, hvor man er halvt i beskæftigelse 

uden for huset og halvt hos Captum. Nogle borgere kan komme ud 

enkeltvis og selvstændigt i virksomheder. Andre har behov for at 

komme ud i grupper, og disse kræver en vis størrelse 

virksomhedsmæssigt. 

Der er en række aktører på området. Captum samarbejder bl.a. med 

jobcentret på Skelbækgade. 

 

Overordnet er opdelingen i kommunen, at Socialforvaltningen har 

servicelovs tilbuddene, de forskellige typer af beskyttet beskæftigelse 

og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen står for 

afklaringsforløb for alle borgere, hvilket lige nu gælder ca. 250 

borgere, som er på kontanthjælp, men tilknyttet Borgercenter 

Handicap. Skillelinjen er knytte an til borgerens ydelser. 

Virksomheder kan ved at tilbyde fleksjob løse mindre arbejdsbehov, 

ned til fem timer, foruden at udvise socialansvarlighed. Nogle mindre 

virksomheder er udfordrede på den omstændige administration i hht. 

at varetage fleksjob.  
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Dagtilbuddene i Captum. 

I Captum er omtrent halvdelen indskrevet på §103 og halvdelen på 

§104. På §103 i beskyttet beskæftigelse får borgeren løn og der er en 

’produktion’.  På §104 er det et bredt spektrum af beskæftigelse, hvor 

man f.eks. stadig kan stå i cafeen eller hjælpe til i forbindelse med 

konference-arrangementer. På Løvstikken har man videre Miljøbilen, 

et kreativt hold som bl.a. stikker karklude til cafeen og laver produkter 

til julemarkedet foruden et svømmehold og et sundhedshold som en 

del af Akademiet. Svanevej, Strandparkcentret m.fl. hører under 

Captum. Genbrugsriget er endnu et tilbud. 

Videre har man i Captum en venskabsforening opstartet af forældre til 

brugere. Generelt er det en positiv tendens man oplever hos Captum, 

at der kommer mere og mere samarbejde med frivillige. 

 

Captum hjemmesiden er under udvikling, det meste information er at 

finde på deres facebookside. 

 

De største udfordringer man oplever i Captum knytter an til at være en 

nyopstartet enhed. Der er mange praktiske udfordringer med at lave 

nye tiltag. Der kan være udfordringer vedr. at få både borgere og 

personale med, når udviklingen er hurtig. Videre i forlængelse af, at 

ambitionen er, at få flest mulige ud på arbejdsmarkedet i meningsfuld 

beskæftigelse og dagligdag, men nogle borgere ønsker det ikke, andre 

har brug for så meget støtte eller har en adfærd, som gør det svært. 

 

Akademiet i Captum er centreret omkring at være på kurser med fokus 

på læring. Akademiet skal være en mulighed for at arbejde på tværs i 

Captum og ud fra tankegangen om, at de ressourcer man har i Captum 

også kan bruges andre steder. 

Der videreudvikles på konceptet og bl.a. ser man på et samarbejde 

med Idrætsprojektet. 

 

Janne Sander takker Mette Thorsgaard Erhardsen for oplæg og 

drøftelse. 

 

5. Meddelelser 

Janne Sander gennemgår meddelelserne på dagsordenen. I hht. 

invitationen fra velfærdsanalyseenheden vil Tine Heerup efterspørge 

en deltage på vegne af Handicaprådet, da ingen rådsmedlemmer har 

mulighed for at deltage i prototypetestmødet den 15. marts. 

 

6. Opfølgning 

Janne Sander spørger Rådet, om der er brug for et oplæg om regelsæt i 

forhold til fleksjob og lign. 

Der bliver forespurgt på en lettere tekst end lovteksten, som 

præsenterer hvilke love, ordninger (nye som gamle i effekt), samt 

hvilket forvaltninger det respektivt hører under. Videre efterspørges 

information om ledighedsydelser. 
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Det blev fremsat, at de ordinære Handicaprådsmøder både i 

forbindelse med uddannelsestemaet og nu under beskæftigelse, er 

meget funderet i Socialforvaltningens regi og har fokus på den mere 

komplekse del af borgerne tilhørende Borgercenter Handicap. Det 

luftes, at man fremadrettet ønsker at se nærmere på den bredere palet, 

specialindsatserne og specialindrettede arbejdspladser. 

 

Sekretariatet forespørges på en miniguide om beskæftigelse. 

 

Det nævnes, at Handicaprådet med fordel kan sætte fokus på de lange 

ressourceforløb og på at skabe fleksjob i kommunen. 

 

Der fremsættes forslag om at invitere virksomheder til Handicaprådets 

konference om beskæftigelse. Bl.a. nævnes Creative Company 

(Holstebro), IKEA, Bilka og Føtex. 

 

Handicaprådet ønsker måltal for kommunen og der drøftes ideen om 

at få en repræsentant fra kommunen til at fortælle om, hvordan man 

har fokus på at udvikle beskæftigelsesplatformen for personer med 

særlige behov. 

      

7. Evt. 

Janne Sander nævner at temaet for næste rådsmøde den 6. april 2017 

er den nye handicappolitik, hvor to konsulenter fra Danske 

Handicaporganisationer (DH), vil holde oplæg og har efterspurgt input 

på særlige fokusområder rådsmedlemmerne ønsker behandlet. 

Fokusområder: 

 Handicappolitkken laves efter sektoransvarlighedsprincippet. 

Alle forvaltninger er med til at bære den nye handicappolitik, 

så vi får et robust og tværgående politisk ansvar. 

 Der skal følges oftere op på Handicappolitikken. 

 Fokus på borgerrettigheder og afbureaukratisering som mulige 

emner. Mange borgere oplever i kommunerne, at det er rigtig 

svært at få den nødvendige støtte, hvilket videre handler 

forretningsgange i og på tværs af forvaltningerne. 

 Fokus på tilgængelighed – som også er vigtigt omkring 

adgangen til arbejdsmarkedet. 

Det bliver fremsat, at Københavns Kommune på mange områder laver 

godt politikker, men at udfordringen vedbliver at få det til at virke i 

praksis. 

Sekretariatet bliver bedt om at udarbejde et kompendium, som dækker 

alle politikker og strategier vedrørende handicapområdet. 

 

Der er ingen yderligere kommentarer og Janne Sander hæver mødet. 

 
REFERAT 


